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Asia: Vetoomus nro 137/2005, Michael Keating, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen, "Crumlin Against Asbestos" -ryhmän puolesta, asbestin 
varastointipaikan perustamisesta lähelle Crumlinin kaupunkia

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on Pohjois-Irlannissa sijaitsevan Crumlinin alueen paikallisten 
asukkaiden perustaman ryhmän puheenjohtaja, joka vastustaa asbestin varastointipaikan 
perustamista lähellä olevaan louhokseen. Hän väittää, että ehdotetun varastointipaikan 
perustaminen aiheuttaisi merkittävän terveysriskin nykyiselle ja tuleville sukupolville. 
Vetoomuksen esittäjä valittaa myös avoimuuden puutteesta suunnitteluvaiheessa ja siitä, että 
toimivaltaiset viranomaiset eivät ole riittävästi ottaneet huomioon yleisön esittämiä 
vastalauseita ja huolenaiheita. Hän kertoo myös, ettei Pohjois-Irlannissa ole vaarallisten 
jätteiden käsittelyä koskevaa strategista suunnitelmaa. Vetoomuksen esittäjä vaatii riittäviä 
suojatoimia paikallisille asukkaille ympäristövaikutusten arviointia sekä vaarallisia jätteitä 
koskevan EU:n lainsäädännön mukaisesti.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 30. kesäkuuta 2005. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoa työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 30. marraskuuta 2005

Vetoomuksen esittäjä on huolestunut asbestin varastointipaikan perustamisesta Crumlinin 
alueelle Pohjois-Irlannissa.

Vetoomuksen esittäjän mukaan ehdotetun varastointipaikan perustaminen aiheuttaisi 
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merkittävän terveysriskin, väestön huolenaiheita ei ole riittävästi otettu huomioon ja Pohjois-
Irlannissa ei ole laadittu vaarallisten jätteiden käsittelyä koskevaa strategista suunnitelmaa. 
Lisäksi vetoomuksen esittäjä toteaa, että paikalla on jo käsitelty asbestijätteitä.

Jätteiden käsittelyä koskevat yleiset velvoitteet on yhteisön tasolla määritelty jätteistä 
annetussa direktiivissä 75/442/ETY1. Tämän direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että jätteistä huolehditaan vaarantamatta ihmisen terveyttä ja vahingoittamatta 
ympäristöä ja että jätteistä huolehtivilla ja niitä hyödyntävillä yrityksillä on oltava lupa ja että 
ne tarkastetaan säännöllisesti. Jäsenvaltioiden on myös laadittava jätehuoltosuunnitelmia.

Kaatopaikoista annetussa direktiivissä 1999/31/EY2 määritetään kaatopaikkojen suunnittelun, 
toiminnan, lopettamisen ja jälkihuollon tekniset vaatimukset tarkoituksena estää tai 
minimoida kaatopaikkojen ihmisen terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia kielteisiä 
vaikutuksia. Tässä direktiivissä säännellään myös yli vuoden kestävää jätteen väliaikaista 
varastointia ennen sen käsittelyä tai yli kolmen vuoden kestävää varastointia ennen sen 
hyödyntämistä.

Päätöksessä 2003/33/EY3 neuvosto vahvisti perusteet ja menettelyt jätteiden hyväksymiseksi 
kaatopaikoille. Tässä päätöksessä esitetään perusteet vaarallisten jätteiden hyväksymisestä 
tavanomaisten jätteiden kaatopaikoille ja erityisperusteet asbestijätteen sijoittamisesta 
kaatopaikalle.

Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun 
direktiivin 85/337/ETY mukaan4 vaarallisten jätteiden kaatopaikoille on tehtävä 
ympäristövaikutusten arviointi.

Komissio on lähettänyt kirjeen Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille ja pyytänyt 
tietoja, jotta se voi arvioida, onko Yhdistynyt kuningaskunta täyttänyt asiaa koskevan 
yhteisön lainsäädännön mukaiset velvoitteensa. Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle 
ilmoitetaan Yhdistyneen kuningaskunnan vastauksesta.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 10. marraskuuta 2006.

Kuten 30. marraskuuta 2005 annetussa komission ilmoituksessa mainittiin, komissio kirjoitti 
Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille ja pyysi tietoja lukuisten yhteisön 
ympäristödirektiivien soveltamisesta Crumlinin alueella Pohjois-Irlannissa sijaitsevaan 
asbestin varastointipaikkaan. Tämän tapauksen tausta on esitetty kyseisessä ilmoituksessa.

Vetoomusvaliokunta pyysi virallisesti 22.–23. helmikuuta 2006 pidetyssä kokouksessa saada 
tutustua Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten vastaukseen. Komissio käsitteli tätä 
pyyntöä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön 
tutustuttavaksi annetun asetuksen 1049/20015 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Yhdistyneen 
kuningaskunnan viranomaiset ovat suostuneet siihen, että kirje luovutetaan. Näin ollen kirje 
                                               
1 Sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 91/156/ETY, EYVL L 78, 26.3.1991, s. 32.
2 EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1.
3 EYVL L 11, 16.1.2003, s. 27.
4 Sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/11/EY, EYVL L 73, 14.3.1997, s. 5.
5 EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43–48.
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liitetään tähän ilmoitukseen. 

Komission yksiköillä on edelleen monia huolenaiheita, jotka koskevat seuraavien direktiivien 
soveltamista asbestijätteen käsittelyyn ja väliaikaiseen varastointiin edellä mainitulla paikalla 
vuonna 2003: kaatopaikkadirektiivi (direktiivi 99/31/EY1), ympäristövaikutusten arvioinnista 
annettu direktiivi (direktiivi 85/337/ETY2, sellaisena kuin se on muutettuna 
direktiivillä 97/11/EY3) ja vesipolitiikan puitedirektiivi (direktiivi 75/442/ETY4, sellaisena 
kuin se on muutettuna direktiivillä 91/156/ETY5 ja nyt direktiivillä 2006/12/EY6).

Komission yksiköt ovat siksi käynnistäneet omat tutkimukset asiasta, ja ne aikovat ottaa nämä 
huolenaiheet esiin Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten kanssa käytävässä 
kokouksessa, joka on määrä pitää loppusyksyllä 2006. 

5. Komission täydentävä vastaus, saatu 27. heinäkuuta 2007

Vetoomusvaliokunnalle antamansa edellisen ilmoituksen jälkeen komissiolla on ollut 
mahdollisuus keskustella vetoomuksesta Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten kanssa 
Lontoossa lokakuussa 2006 pidetyssä pakettikokouksessa. Komission käsityksen mukaan 
tilanne on seuraava:

Vetoomuksen esittäjien suurin huolenaihe oli, kuten vetoomuksesta käy ilmi, ehdotus 
rakentaa asbestin varastointipaikka kaatopaikalle Crumlinin käytöstä poistetulle louhokselle 
Pohjois-Irlannissa. Vetoomuksen esittäjä oli myös huolestunut kaatopaikan aikaisemmasta 
hoidosta, kun otetaan huomioon kaatopaikalle sijoitetut asbestia sisältävät rautatievaunut.

Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle, että asbestia 
sisältävän jätteen väliaikaiselle varastointipaikalle myönnettiin lupa huhtikuussa 2005. 
Paikalle on myönnetty lupa ottaa vastaan asbestia sisältävää jätettä ja varastoida se enintään 
kolmen kuukauden ajan ennen kuin se kuljetetaan viralliselle käsittelypaikalle Pohjois-
Irlannin ulkopuolelle. Alueelle tuleva jäte on suljettava kahteen paksuun muovipussiin 
paikalla, josta jäte on peräisin, ja nämä varastoidaan roll-on/roll-off -säiliöihin. 

Paikalle myönnettiin lupa jätteistä annetun direktiivin 75/442/ETY7 (nyt kodifioitu jätteistä 
annetulla direktiivillä 2006/12/EY8) 9 artiklan nojalla. Yhdistyneen kuningaskunnan 
viranomaiset ilmoittivat komissiolle, että luvan ehtona on säännöllinen ilmanlaadun seuranta 
ja että paikalla suoritetaan säännöllisiä tarkastuksia. Ne ovat tähän saakka osoittautuneet 
tyydyttäviksi. 

Komission saatavilla olevien tietojen perusteella näyttää siltä, että tälle paikalle on myönnetty 
lupa direktiivin 2006/12/EY vaatimusten mukaisesti, eikä komissio näin ollen jatka 
vetoomuksen tämän kohdan käsittelyä. 

                                               
1 EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1–19.
2 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40–48.
3 EYVL L 73, 14.3.1997, s. 5–15.
4 EYVL L 194, 25.7.1975, s. 39–41.
5 EYVL L 78, 26.3.1991, s. 32–37.
6 EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9–21.
7 EYVL L 194, 25.7.1975, s. 39.
8 EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9.
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Käytöstä poistetussa louhoksessa olevan kaatopaikan osalta Yhdistyneen kuningaskunnan 
viranomaiset kertoivat komissiolle, että asbestieristemateriaalia sisältävälle 
18 rautatievaunulle oli myönnetty kaatopaikan käsittelylupa direktiivin 75/442/ETY, joka on 
kodifioitu direktiivillä 2006/12/EY, nojalla vuonna 1982. Näyttää siltä, että uuden 
kaatopaikanpitäjän myöhemmin suorittaman salaojituksen yhteydessä lukuisia vaunuja tuli 
pinnalle. Tällöin päätettiin paikallistaa kaikki kaatopaikalla olevat vaunut ja haudata nämä 
uudelleen erilliseen ja eristettyyn osaan. Komissiolle kerrottiin, että uudelleenhautaamisen 
katsottiin kuuluvan olemassa olevan kaatopaikkaluvan piiriin. Näyttää siltä, että 
uudelleenhautaaminen tapahtui suunnilleen marraskuussa 2003. 

Pakettikokouksessa esittämänsä pyynnön jälkeen komissio on saanut jäljennöksen 
menetelmää koskevasta lausunnosta, joka toimitettiin kansallisille viranomaisille ennen 
uudelleenhautaamista, sekä eristämistä koskevat tiedot. Kun otetaan huomioon, että näyttää 
siltä, että hautaaminen tapahtui käytössä olevalla sallitulla kaatopaikalla, kaatopaikoista 
annetun direktiivin 1999/31/EY1 7 ja 8 artiklan säännöksiä ei sovelleta niin kuin alun perin oli 
aiottu. 

Direktiivin 1999/31/EY 14 artiklassa edellytetään kuitenkin, että tällaisille käytössä oleville 
kaatopaikoille on laadittava kunnostussuunnitelma, ja komissio pyytää nyt yksityiskohtaisia 
tietoja tämän kaatopaikan kunnostussuunnitelmasta ja asianomaisten viranomaisten lausuntoa 
kyseisestä suunnitelmasta kaatopaikan toiminnan jatkamisen osalta. Komissio pyytää myös 
tietoja kaatopaikan ja erityisesti nämä 18 vaunua sisältävän osan suotoveden seurannasta ja 
valvonnasta. Komissio tiedottaa vetoomusvaliokunnalle vetoomuksen arvioinnin jatkamisesta, 
kun edellä mainitut tiedot on saatu.

6. Komission vastaus, saatu 12. helmikuuta 2008

Viimeisimmän tiedonantonsa jälkeen komissiolla on ollut tilaisuus keskustella vetoomuksesta 
uudelleen Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten kanssa Lontoossa 18. syyskuuta 2007 
pidetyssä pakettikokouksessa. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset selittivät 
kokouksessa, että kaatopaikan kunnostussuunnitelma on laadittu kaatopaikoista annetun 
direktiivin 1999/31/EY2 14 artiklan mukaisesti. Suunnitelman jäljennös annettiin komissiolle. 
Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ilmoittivat olevansa tyytyväisiä kaatopaikasta 
laadittuun kunnostussuunnitelmaan. He myös ilmoittivat komissiolle, että kaatopaikka ei 
jatkossakaan ole toiminnassa. Asiaankuuluville viranomaisille on nyt kuitenkin esitetty 
hakemus tavanomaisen jätteen kaatopaikasta. Ehdotettu uusi paikka ei ole alueella, jonne 
vaunut on haudattu. 

Kaatopaikan valvonnan osalta Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset selittivät, että 
pintavesiä valvotaan osana kaatopaikan vesipäästöjä koskevaa sopimusta. Kaatopaikalta 
tulevien pintavesien ei ole havaittu sisältävän asbestia. Viranomaisten käsiteltävänä olevassa 
uutta kaatopaikkaa koskevassa hakemuksessa esitetään kaatopaikan uusi 
valvontasuunnitelma. Komission kanssa käydyissä keskusteluissa Yhdistyneen 
kuningaskunnan viranomaiset ehdottivat, että lopullisen luvan myöntämisen ehdoksi asetetaan 

                                               
1 EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1.
2 EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1.
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vaatimus, että vaunujen sijoituspaikasta tulevia mahdollisia asbestipäästöjä valvotaan, vaikka 
vaunut eivät olekaan uuden ehdotetun kaatopaikan alueella.

Arvioituaan sille toimitetut tiedot komissio katsoo, että yhteisön ympäristölainsäädäntöä ei ole 
rikottu. Kaatopaikan kunnostussuunnitelmasta on kuitenkin pyydetty lisätietoja, jotka on 
arvioitava ennen lopullisten johtopäätösten tekemistä. 

7. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Viitaten viimeisimpään ilmoitukseensa vetoomusvaliokunnalle komissio haluaa tiedottaa 
valiokunnalle, että sen tätä asiaa koskeva arviointi on päätetty. Komissio on kyseisessä 
arvioinnissa keskittynyt tämän nyt suljetun kaatopaikan suotoveden käsittelyyn, koska se 
näytti muodostavan mahdollisesti suurimman vaaran ympäristölle. 

Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset tiedottivat komissiolle, että osa, johon asbestia 
sisältävät rautatievaunujen osat on haudattu uudelleen, on vuorattu savella ja että saaduista 
valvontatiedoista ei käy mitenkään ilmi, että osasta olisi päässyt asbestia ympäristöön. 
Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset vakuuttivat komissiolle, että tätä asiaa 
valvottaisiin jatkossakin. Viranomaiset ilmoittivat myös, että mikäli kaatopaikan 
perustamiselle tämän suljetun kaatopaikan läheisyyteen myönnettäisiin lupa, siihen liitettäisiin 
ehto, jolla edellytettäisiin vaunut sisältävästä osasta peräisin olevan suotoveden jatkuvaa 
valvontaa. Siten ei voida havaita, että yhteisön ympäristölainsäädäntöä olisi todella rikottu. 

Komission saatavilla olevista tiedoista näyttäisi lisäksi käyvän ilmi, että Crumlinin 
läheisyydessä sijaitsevalle asbestin siirtoasemalle oli myönnetty lupa ja että sen toiminta on 
ollut yhteisön ympäristölainsäädännön mukaista. Komissio on sen takia päättänyt omasta 
aloitteestaan tämän asian käsittelyn. 
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